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TENLASTELEG~INGEN 

Verdacht van: 

INZAKE 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, 
met kantoor te 1000 Brussel, Havenl~an 88 ~us 22 

Eiser in herstel, ter zittln~ .vertegenwoordigd door 
m~ ~oo ~~ 

advocàten aan dè balie 

EN HET OPENBAÄR MINISTERIE TEGEN 

, geboren te. 
, l_ngeschrev~n te 

~n Belgische hatlonaliteit 

Beklaagde, ter zitting bijgestaan door mr. 
, advocaat aan d~ balie 

op 

gebQren te ) op 
Ingeschreven te 

van Be~gische nationaliteit 

Bekiaagde, ter zitting bijgeStaan door mr. 
, advocaat aan de balie 

· Bij lf1breuk op artikel 5, strafbaar gesteld door-artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997·houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als . ' . . ·. . 

persoon. die een woning.ter ~e~chi~~ing, een woning die niet voldoet aan de vereisten -en 
norme.n van artikel 5 rechts~reeks of via tUS$.enpersoon verhuurd, tè huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met he.t oog óp bewon!ng; 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: 
met efln qppervlak(e van 1Bci !}2ca: 
wijk én nummer van het kadaster: 
eigendom van en inge\to.lge aankoopakte verleden door 
notaris te op 
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Te 
door 

in de periode van 1 mei 2017 tot en met i maart 2018 

tevens . gedagvaard ten~inde zich overeenkomstig art 42, 3° en/of 43 bis van het 
: Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 

S.OOOEUR 

•••••••• *. 

PRO.CEDURE 

De rechtbank stelt vast dat het dagvaardingsexploot op 30 september 2019 werd 
overgeschreven op het tweede hypoth~ekkantoor te onder ref. 

zodat aan de geldende wettelijke bepalingen .werd voldaan. 

De strafvordering Is ontvankelijk. 

DE TENlASTELEGGING 

De beklaagden worden vèrvolgd als dader/mededader voor inbreuken op de artikelS van het 
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, eve.ntuele 

· onderverhuurder of die.gene die het goed ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet 
aan de v~reisten v~n artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon te hebben verhuurd of ter 
beschikking te hebben ·gesteld met het oog op bewoning, namelijk de woning te 

lensronde 

1. 
Op basis van een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de wooninspecteur op 27.02.2018 

bleek dat de woning gelegen te ongeschikt was· (met een 

eindscore van 93 punten gelijkvfoe~ links en 24 punten voor de woning gelijkvloers 
rechts) en onbewoonbaar (wegens hetveiligheids-en gezondheidsrisico) zoals vastgesteld in 

hetP.V. ~. 

Tevens werden stedenbouwkundige Inbreuken vastgesteld : de woning werd opgesplitst of 
het aantal woongelegenheden in het gebouw werden gewijzigd : het pand en de opsplitsing · 

ervan In twee woningen is 'ntet vergund. 

De huwgemeenschap is voor de geheelheid volle eigenaar van het huis te 

aangekocht op 19.04.1990. 
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In zijn verhoor op 4 mei 2018 geeft beklaagde aan dat hij samen met zijn vrouw 
. . ' . 

eigenaar is va.n het pand en ze naar zijn verhuisd. 

Sinds mei 2017 verhure·n ze het pand aan Bulg:aarse seizoensarQeiders voor 500,00 euro per · 
maand. Sinds september 2017 woont er met zijn gezin. Ze betaalden ook 

· 500,00 euro per maand en deze huurders zijn weg sedert ei~de maart 2018. 

Bij beslulten van 18.05.2018 van de burgemeester van werd de woning · 
gelegen te ongeschikt en onbewoo~baar verkl~ard . . 

De rechtbank verwijst tevens· naar het aanvankelijk P.V. van 04.06.2018 
en de gevoegde bijlagen, de h~rstelvordering van 23.04.2018 en de verklaring van beklaagde 

op 14.09.2018 waarin hij aangeeft dat hij van plan Is het huls te laten slopen. 

2. 
Uit de vaststellingen van .de wooninspectie blijkt dat de woning gelegen te 

niet voldoet aan de wonlngkwaliteltsnormen. 

~ike schending van de_ kwallteitsnorm~n wordt strafbaar gesteld, zelfs zodra één gebrek wordt 
vastgesteld. 

Deze gebrekkige woning werd zonder schriftelijke huurovereenkomst voor een maandelijkse 

. huurprijs van 500,00 euro aan Bulgaren verhuurd door eerste en tw~ede beklaagden. 

·Beklaagden ontkennen niet een maandelijkse huurprijs voór de verhuur van deze woning 

ontvangen te hebben. 

Eerste en tweede beklaagden ve"':Yijzen naar het. gegeven dat z~· e.r ·zelf 20 jaar hebben 
gewoond. 

Oe rechtbank stelt vaSt dat er voor het bestaan van de ten laste· gelegde felten geen bijzonder, 
noch algemeen opzet vereist is: Het morele. bestanddeel vàn onachtzaamheld of nalatigheid 

volstaat voor de strafrechtelijke beteugeling. 

Het gebrek aan ~oorzorg of ohvoorzichtig~eid bestaat erln dat de eerste en tweede beklaagde 
nagelaten hebben te controleren of de woning wel aan de wontngkwaliteltsverelsten, voldeed 

en dus wel verhuurd/ ter beschikking gesteld mocht worden. 

De eis van vóorzichti~heid die op de beklaagden rust impliceert dat zij desnoods voorafgaand · 
aan de verhuring/ ter beschi~king stelling ziCh deskundig liet adviseren. 
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De nalatigheid biJ het controleren van de woonkwaliteit van de woning die de beklaagden 

verhuurde staat vast : een aantal gebreken waren evident en werden Uitvoerig beschreven In 

het P.V. van de wooninspecteur. 

Dit vroeg geen enkele deskundigheid om vast te stellen dat de woning niet In goede 

verhuurbare staat verkeerde. 

Het was de huurder die om een controle van de woonkwaliteit heeft verzocht. 

De beklaagden wisten of moest weten dat de woning die ZIJ verhuurde of ter beschikking 

stelde, gebrekkig was en met aan de wonmgkwaliteitsvereisten voldeed. 

Er werd geen schriftelijke overeenkomst opgesteld. Evenmin werd er een omstandige 

plaatsbeschriJVIng opgesteld en kunnen beklaagden niet aantonen dat de woning bij de 

aanvang van de huurovereenkomst en zolang zij het bewoonden In overeenstemming was 

met de wonmgkwaliteitsnormen. 

De tenlastelegging in hoofde van eerste en tweede beklaagde IS bewezen als verhuurders of 

diegene die de woonentiteit ter beschikking stelden. 

Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat de Incriminatiepenode beperkt IS en er 

rekening IS gehouden met het ogenblik van de vaststellingen en het vertrek van de huurders 

tot 1 maart 2018. 

STRAFMAAT 

Art. 23 van de Grondwet bepaalt dat Ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden 

en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, 

de economische, sociale en culturele rechten waarborgt. Die rechten omvatten o.m. het recht 

op een behoorliJke huisvesting. 

De overheid doet belangriJke inspanningen om dit recht te waarborgen, o.m. door sociale 

huisvesting te organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor woningen te bepalen en een 

wooninspectie op te nchten ... 

Van degene die huizen verhuurt, mag worden verwacht dat ook hiJ Inspanningen levert en zich 

minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houdt. 

Zo niet wordt het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen 

mogelijk mensenlevens in gevaar (CO-Intoxicatie, elektrocutie) en wordt aan de gezondheid 

van doorgaans maatschappeliJk kwetsbare huurders schade toegebracht. 



is 
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Beklaagde verkeert nog in de wettelijke voorwaarden om hem de hierna vermelde 

genademaatregel van het gedeeltelijk uitstel van de strafuitvoering_ van de geldboete te. 
verlenen. 

Verbeurdverklaring van het wederrechteflik vermogensvoordeel 

Hèt openbaar ministerie vorderde bij een nota neergelegd de verbeurdverklaring van het 
wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op ~.000,00 euro in'toepassing van art. 42,3~en 
43 bisSw. 

Dit vermogensvoordeel wordt lastens de eerste en tweede beklaagde gevorderd om reden 

dat ze de woning gelegen te verhuurden of ter beschikking 
stelden voor verhuur · terwijl deze niet voldeed aan de geldende kwaliteits-en 
velligh~idsnormen. 

Het ge-vorderd bedrag· werd berekend over een periode van 10 maanden, een· aanvang 
nemende bij de aanvang van de huurc:werèenkomst op 01.05.2017 tot 01.03.2018 a rató van 
500,00 euro per maarid. 

Omdat deze woning in de gegeven omstandigheden niet mochtworden verhuurd, hebben de 

eerste en tweede bekl~agde rechtstreeks ui~ het bewezen verklaarde misdrijf .een 
vermogensvoordeel gehaald. Dit voordeel werd correct begroot op 5.000,00 euro, hetzij elk 
2.500,00.euro. 

Dit vermogensvoordeel dient te worden verbeurdverklaard. 

Het zou maiJtschappeltjk.onaanvaardbaar z!jn dat de beklaagden enerzijds schuldig worden 
bevonden en gestraft, ma_ar anderzijds in het bezit zouden worden gelaten van de · 

opbrengsten die zij met de misdrijven realiseerden. Het plegen van misdrijven mag niet lonen. 

Oe vermogensvoordelen die rec_htstreeks uit de bewezen verklaarde misdriJven werden 

verkregen, konden niet in het vermogen van de veroordeelden worden gevonden, zodat de 
geldwaarde ervan moet wordèn· geraamd en de verbeurdve~klarlng op het daarmee 

overéenstemmend bedrag betrekking heeft. 

Oe bewering al zou de huurprijs slechts 400,00 euro bedragen wordt niet gestaafd. Ook blijken 
de huurders eerst op 01.04.2018 naar te zijn verhuisd. De rechtbank mag bij haar 

berekening uitgaan van het bruto-bedrag aan geYnde huur. 

HERSTELVORDERING 
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De wooninspecteur vordert als herstelmaatregel voor het pand gelegen te 

' ·kadastraal gekend 
dat niet in aanmerking komt voor renovatie~, verbeterings-of aanpassingswer~en, aan 

beklaagden het bevel te geven tot herbestemming van ·het pand volgens de bepaling~n van 

de .ylaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand. te.slopen, tenzij de ·sloop verboden 
- is en dit binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak onder verbeurte van een 

dwangsom va':1150,00 euro·per dag vertraging, volgende op het verstrijken v~n voormelde 

herstelte,rmlj n . 

. Tevens vordert hij te' zeggen voor recht dat er geen aanlelding bestaat tot het opleggen vari 
een dwangsomtermijn in' de zin van art.1385 bis, vierde lid Ger.w,: 

Bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf , vraagt de wooninspecteur hem en/of het 
. . . . 

college van burgemeester en schepeneh mach~iging te verlenen om ambtshalve in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met kosten ten laste van beklaagde op grond 
van art.20 bis§ 7 en§ 8 alsook art. 17 bis § 2 van de Vlaamse Wooncode. 

De rechtbank is verplicht de gevorderde herstelmaatregel in te willigen indien deze met de . . . 

wet strookt. 

Immers, dient de teruggave overeenkomstig.art. 4.4 en 50 Sw. en 161 Sv. verplicht te worden 
uitgesprqken. · 

Een veroordeelde. mag niet in het voordeel van het bewezen verklaarde misdrijf blijven. 

De principiële herstelmaatregel Is het herstel van alle gebreken. In casu 'werd echter 
vastgesteld dat er op het gebrekkige pand een stedenbouwkundige inbreuk rust zodaf niet 

zonder meer het herstel van alle gebreken kan worden gevorderd. Dit zou beklaagde. als 

overtreder er dan toe verplichten een bestaande stedenbouwkundige inbreuk verder te 
zetten of te bestendigen. 

In deze.situatie legt.de rechtbank de alternatieve herstelmaatregel van herbestemming of 

sloop op, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 

bepalingen. 

De termijn voor het uitvoeren van de werken wordt door de rechtbank bepaalt op 10 
maanden. 

Beklaagden hebben reeds geruime tijd .kennis van de herstelvordering : ze beschikken over 

een offerte voor de uit te voeren afbraakWerken. 
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Tevens bepaalt. de rechtb~nk een dwa-ngsom van 150,00 euro per dag vertraging in de 

tenuitvoertegging van de werken. 

Oe rechtbank machtigt de wooninspecteur en/ of het college van burgemeester en schepenen 

om ambtshalve in de uitvoering van het opgel~gde herstel te voorzien bij gebreke aan 
uitvoering door beklaagde-en dit op zijn kosten. . . 

TOEGEPASTE WETTEN 
Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: . 
WetboeK strafvordering art. 162, 185, 190, 194, 19.7; 
Strafwetboek art. 2, 38, 40, 42: 43; _ 
Art. 5, 20§1 all van het decreet ~.d. 15 juli1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
Wet 01.08.1985 art. 29 gew. Wet 22.04.2003 art. 3 gew. KB. 31.10.2005 a.rt. 1 gew. Wet 
25.12.2016; . 

· We~ 05.03.1952 artl en Wet 28.12.2011 art. 2; 
Wet van 19.03.2017: art. 4§2;.. 
Wet 15.06.1935 art. 11,12,13,14,31-41; 
Oe w~tsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte ~n de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

Oe rechtbank statuerende OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaaqde 

Verklaart de tenlastelegging zoals omschreven in de inl_eldende dagv~arding bewezen in 

hoofde van beklaagde · 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro, door verhoging met 70 

opdeciemen.(x8), gebracht ~p 4.000,00 euro en zegt dat de geldboete, bij gebrek aan betaling 

binnen de termijn vermeld in a~ikel 40 Strafwetboek, zal vervangen worden door een 

. gevangenisstraf van 90 dagen. 

. . 
Zegt voor recht dat de tenuitvoertegging van d.e straf wordt uitgesteld gedurende een termijn 

van DRIE JAAR voor de helft van de opgelegde geldboete. 

' ' 



.· 
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Verklaart verbeurd he.t wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op 2.500,00 euro in 

· toepassln~ van art. 42.,3°en 43 bis Sw l~stens eerste bekiaagde. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze vanbijdrage ~otde financiering van het bijzonder fonds 

· tothulp .aan de slachtoffers van Opzettelijke g'ewelddaden en aan de occasionele redders, een 
bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebràcht. op 200,00 

euro. 

. · Veroordeelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan ~~t begrotingsfc;mds voor juridische 

. tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20.00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot de helft van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 
voor hem begroot op de som van 26,23 euro. 

·Tweede beklaagde 

Verklaart de 'tenlastelegging zoals omschreven· in de Inleidende· dagvaarding be~ezen in 

hoofde van beklaag~e 

Veroordeelt beklaagde .tot een geldboete van 500,00 euro, door verhoging :met 70 

opdeciemef! (x8), gebracht op 4.000.00 euro en zegt dat de geldboete, bij gebrek aan betaling 

binnen de termijn vermeld in artikel 40 StrafWetboek, zal vervange~ worden. door een 

gevangenisstrafvan 90 dagen . . 

Zegt voor recht dat de tènuitvoerleggh1g van de straf wordt uitgesteld gedurende een termijn . . . . 

varl'DRIE JAAR voor de helft van de .opgelegde geldboete. 

Verklaart verbeurd het Wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op 2.500.00 euro in 
~oepasslng van art. 42;3oen 43.bis Sw lasten~ tweede beklaagde. 

Verpllch~ de veroordeelde om bijwijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder forids 

tot hulp aan de slachtoffers van opz~ttelljke g'ewelddaden en aan de-occasionele redders, een 
. bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebrach~ op 200,00 

-~ 

Verwijst de veroordeelde tot de helft van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 
voor haar begroot op de som van 26,23 euro. 

Veroordeelt.de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begratingsfonds voor j uridische 
. tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 
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.-··· 

... ·· 
.. ··· 

V~rklailrt _d.e-hér·stelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond . 
.... ·· 

· .. ···· · 
.... ·· 

· . __ ... ········· Beveelt eerste. beklaagde 
te 

e.n tweede beklaagde· het pand gelegen te gelegen 

dat niet In aanmerking.komt voor renovatie-, verbeterings-
of aanpassingswerken, te . herbestemmen volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex ....... 

.. -·· 

Ruimtelijke Ordening, hetlij het pand te .slopén, tenzij de sloop verboden is en dit binnen een_:_ ........ · 
termijn van 10 maanden .na de uitspraak, niet zijnde een dwangsomtermijn in d~ .. zin··v~Î~ 
art.i385 .b's Ger.W, en dit QJlder verbeurte ·van ·een dwangsom van 150,00· el1~~ per dag 
vertraging, volgende op 'hef verstrijken yan voormelde herstelterm_ijn ............. · . 

. ..·· 
.. ··:· 

·Zegt voor recht dat biJ gebreke aan uitvoering .dootbe.kl~~-gden ~elf; de wooninspecteur en/ of 
het çollege van burgemeester en schepe_nenlé-~achtJg~ is om ambtshalve In de uitvoering 
van het opgeiegde herstel te voo.rzie1{m~t ko~en ten laste van beklaagde op grond van art.20 
bis § 7. en § 8 eli àh 1 ? .. bis §_2·~~n de Vlaamse wooncode. . . 

Zegt v.oor"r~~ht dat melding van· het vonnis zal worden · gemaakt· in de rand van de 
_......<,'liers~hrljving van de dagvaarding op het tweede hypotheekkimtoor te onder ref. 

onder ref. ., 

••• 

Alles gebeurdè in de Nederlandse taal overeenkómstig.dë wet van 15 juni}93-S·;· .. .. 

---·· 

Dit von.nis is in open.bare zittlf'g uitg~sproken op 23 MN\RT2Ó20 door de rechtbank van 
eerste aanleg Urn burg~ é!fdeling Has~elt, 15e m kamer~-;~mengesteld uit : . 

. ---· 
Mevr. , rèchter, alleenzetel~ndr~hter, 
In aanwe·zlgheld van het ~r:>~obaai"·~j~isterle, 
Met-bljstar,çl_ van. g~iffler 

... ·· 

.. -------
.. --· 

. __ .. ---·· 




